
รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงาน 
1. โครงการ ก้าวท้าใจ 

 

2. ชื่อตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

3. เป้าหมายและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และผลงาน ณ ปัจจุบัน 

 
4. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การดำเนินงานที่ผ่านมา 

 

ด้านระบบ Digital Health 
Platform 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา/ 
การพัฒนา Digital Health Platform 

1.แพล็ตฟอร์มออนไลน์ 
ขาดความเสถียรทั้งตัวโปรแกรมและ
ความเร็วในช่วงต้น 

1.ประสานทีมระบบเพื่อให้สามารถ 
ดำเนินแก้ไขปัญหาในทันที 

2. ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
โทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับ 

2.ประสานทีมระบบให้ปรับ Platform 
ให้สามารถรองรับโทรศัพท์ทุกรุ่น 

กิจกรรม/การประชาสัมพันธ์ 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานการเปิดตัวกิจกรรมโดย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน  

1. จัดทำ Live streaming  
เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลดปริมาณ
ผู้เข้างานเพ่ือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและ
การระบาดของ COVID-19  

 1. ปัญหาการแลกรางวัล /ผู้ใช้งาน 
ไม่เข้าใจ ในการใช้โค้ดส่วนลด / 

1.เพิ่มการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ 
การใช้แต้ม Health point ให้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น 

เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
เป้าหมาย 443,922 267,298 221,727 408,055 402,781 468,319 379,533 416,987 507,469 346,510 338,626 376,617 422,156 

ผลงานปี
งบ 61 

- - - - - - - - - - - - - 

ผลงานปี
งบ 62 

- - - - - - - - - - - - - 

ผลงานปี
งบ 63 

103,512 
 

83,744 
 

53,188 
 

51,739 
 

125,359 
 

101,474 
 
324,164 
 

76,554 
 

123,206 
 

129,569 
 

82,900 
 

50,809 
 

10,819 
 

ผลงานปี
งบ 64 

223,158 152,479 251,339 126,061 249,092  215,691  572,340 271,840  258,078  594,516  154,134 197,295  21,072  

ผลงานปี
งบ 65 
(ต.ค.-พ.ย. 

64) 

224,672 152,535 251,375 126,522 249,437 216,605 572,590 272,161 258,974 594,593 154,309 197,414 21,236 



การใช้ส่วนลดมีเงื่อนไขราคาข้ันต่ำ 
ไม่จูงใจให้มีการแลกรางวัล 

 
 
5. ช่องว่าง (Gap) ที่ทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

5.1 ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
5.2 ระบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพขาด

ความเสถียร และบางครั้งการประมวลผลอาจมีความล้าช้า 
5.3  การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกกำลังกายยังไม่ทั่วถึง 
5.4  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5.5  ประชาชนขาดความรู้ในการปรับตัวด้านสุขภาพ และการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อก้าวไปสู่

ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 
 

 

6. มาตรการในการปิด Gap และกิจกรรมสำคัญ 
 

นโยบาย PIRAB มาตรการระดับกรม มาตรการระดับพื้นที่ กิจกรรมสำคัญ 
การผลักดันและ

ขับเคลื่อนนโยบาย (A) 
- การขับเคลื่อนนโยบาย/ 

มาตรการส่งเสริมการออกกำลัง
กายกีฬาและนันทนาการ 

- การขับเคลื่อนมาตรฐาน 
สถานประกอบกิจการ 
ด้านการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ และสวนสาธารณะ 
เพ่ือการออกกำลังกายส่งเสริม
การมีกิจกรรมทางกาย 

- ส่งเสริมนโยบาย/มาตรการ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการ 

- ผลักดันและขับเคลื่อน 
สถานประกอบกิจการ 
ด้านการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ และ
สวนสาธารณะ 
เพ่ือการออกกำลังกาย 

- การบริหารงานลงทะเบียนและ
บริหารจัดการข้อมูลส่งเสริม
สุขภาพการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 
ทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

- จัดทำมาตรฐานสถานประกอบ
กิจการด้านการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ และสวนสาธารณะ 
เพ่ือการออกกำลังกาย 

การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (I) 

- การพัฒนา Digital Health 
Platform ให้เป็นฐานข้อมูล
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ โดยการสร้าง
กระแสผ่านสื่อออนไลน์   

- ผลิตสื่อองค์ความรู้การส่งเสริม
การออกกำลังกาย  โดยการ
สร้างกระแสผ่านสื่อออนไลน์  

-  ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สุขภาพ 

- ผลิตสื่อองค์ความรู้มาตรฐาน
สถานประกอบกิจการ 

- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมการออกกำลังกาย 

- ขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานคลินิก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วัยทำงานผ่าน Digital 
Health Literacy Platform 

- การบริหารงานลงทะเบียนและ
บริหารจัดการข้อมูลส่งเสริม
สุขภาพการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

  ทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผลิตต้นฉบับในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง "หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพวัยทำงาน" 

- การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
กิจกรรมทางกายผ่าน FB 



ด้านการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ และสวนสาธารณะ
เพ่ือการออกกำลังกาย 

fanpage ก้าวท้าใจ และ 
Youtube channel ก้าวท้าใจ 

- จัดทำคู่มือมาตรฐาน 
สถานประกอบกิจการ 
ด้านการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ และสวนสาธารณะ 
เพ่ือการออกกำลังกาย 

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ (B) 

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริม
การออกกำลังกายผ่านระบบ
การเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพวัยทำงาน 

- จัดทำระบบการเรียนรู้ 
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ 

บูรณาการภาคีเครือข่าย  
(P) 

- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการออกกำลังกาย 

- บูรณาการภาคีเครือข่าย  
ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างกระแส
ผ่านสื่อออนไลน์  เรื่องการ
ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

- สื่อสาร และร่วมขับเคลื่อน
นโยบายแก่ภาคีเครือข่าย 

- จัดกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรม 
ก้าวท้าใจ season 4 

- การประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว
มหกรรมส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกาย ก้าวท้าใจ Season 4 

- การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
กิจกรรมทางกายผ่าน FB 
fanpage ก้าวท้าใจ และ 
Youtube channel  
ก้าวท้าใจ 

 

การกำกับติดตาม  
ประเมินผล (R) 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน 
หลังการดำเนินงานขับเคลื่อน 
การส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการออกกำลังกาย 

- มีระบบติดตามและประเมินผล 

- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 
การขับเคลื่อนการส่งเสริม 
กิจกรรมทางกาย 

- การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Small Success ระดับส่วนกลาง 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์
และขับเคลื่อนการ
ลงทะเบียนก้าวท้าใจ 

จำนวนประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ   
3.7 ล้านบัญชี 

จำนวนประชากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ   
 4 ล้านบัญชี 

จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ก้าวท้าใจ   
5 ล้านบัญชี 

 ขับเคลื่อนและเปิดตัว
กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 4 (ส่วนกลาง) 

ประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานคลินิก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพวัยทำงาน 

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย 

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ก้าวท้าใจผ่านช่องทาง 
onsite และ online 

ผลักดันและขับเคลื่อน 
สถานประกอบกิจการ 
ด้านการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ และ
สวนสาธารณะ 
เพ่ือการออกกำลังกาย 

กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
พร้อมสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 

 

 ระดับส่วนภูมิภาค 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
ผ่านภาคีเครือข่าย ใน
รูปแบบกิจกรรมก้าวท้าใจ 

เปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 4 (ส่วนภูมิภาค) 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
คลินิกปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพวัย
ทำงาน 

กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานพร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบาย
การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย  

 กำกับติดตาม และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
บุคลากร ประชาชนสมัคร
สมาชิกก้าวท้าใจ 

ผลักดันและขับเคลื่อน
สถานประกอบกิจการ
ด้านการ 
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
และสวนสาธารณะเพ่ือ 
การออกกำลังกาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียนการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ร่วมกับ
ส่วนกลาง 

 
 



 

8. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
8.1 ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วย Digital Health Platform ไปยังประชาชนทั่วไปทุก

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการเรียนรู้ ประเมินผล ด้วยตนเอง 
8.2 ขับเคลื่อนนโยบายมาตรการส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ ไปยังประชาชนทุกกลุ่มวัย 
8.3 กำหนดนโยบายการบูรณาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
8.4  พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สอดรับชีวิตวิถีใหม่ (New 

Normal) และประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 
8.5 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ และสวนสาธารณะเพ่ือการ

ออกกำลังกายส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายทั่วประเทศ 
 

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 
1. การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย 

โครงการก้าวท้าใจ ได้มีการดำเนินงานในการผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้ 
- การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่1/2565 วันที่ 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร1 ชั้น1 กรมอนามัย 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 

➢ Line Official โดยค้นหา @THNVR เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด 

                                
➢ เว็บไซต์ก้าวท้าใจ : https://www.kaotajai.com 

 

                          
 
 

 

 

 


